
 

Gabinete Vereador Folha 
Por Palmas, fazendo a diferença! 

 

REQUERIMENTO Nº 118/2017 

AUTOR: Vereador Folha 

     
 

“REQUER AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO              

MUNICIPAL, A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA 

VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO 

PARA AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE NO 

SETOR TAQUARI”. 

 

  

 O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, após a anuência do 

douto Plenário, requer ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a adoção de medidas para viabilizar 

a construção de espaço para pessoas da terceira idade no setor Taquari. 

 

 

Justificativa 

 

 

Trata-se de uma medida que visa atender a população da terceira idade do setor Taquari, 

considerando a existência do grande numero de pessoas que se encontram nessa faixa etária de idade 

na região.  

 

Ressalta-se que os espaços que cumprem a função de cuidar das pessoas de terceira idade é 

insuficiente para atender a toda a classe, principalmente devido ao tamanho dos espaços e a distancia 

tem relação aos meios de locomoção. Vale lembrar também que o setor possui algumas Áreas Públicas 

Municipais, o que torna viável a construção do espaço para as pessoas da terceira idade no setor 

Taquari. A comunidade então, entendo que é possível a construção desse espaço, solicita que nele 

tenha atividade tais como: espaço de lazer; oficinas para geração de renda; atividades esportivas; 

artísticas e convivência; atendimentos multiprofissionais no âmbito da saúde, educação e jurídico; 

entre outros.  

 

Sabe-se que a Administração Pública  tem, na medida do possível procurado iniciar e concluir 

todas as obras. Assim essa matéria  tem cunho de solicitar que seja priorizada a prestação desse serviço 

público na área mencionada. 

 

Isto  posto, espero contar com o apoio dos Nobres Pares. 

 

Gabinete do Vereador Folha, Câmara Municipal de Palmas, aos 17 dias do mês de agosto  

de 2017. 

 

 

 
Folha 

Vereador 
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